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Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet konstaterar att 
revisionsrätten har utfärdat en upplysning 
av särskild betydelse för de två 
Londonbaserade byråerna i fråga om 
Förenade kungarikets beslut att lämna 
unionen. Parlamentet noterar att 
myndighetens säte kommer att flyttas till 
Amsterdam vid ingången av 2019 och att 
myndighetens räkenskaper innehåller 
avsättningar för relaterade kostnader till ett 
belopp på 18 600 000 EUR. Parlamentet 
beklagar att hyresavtalet för myndighetens 
lokaler i London fastställer en hyresperiod 
fram till 2039 utan utträdesklausul. 
Parlamentet beklagar djupt att det i noterna 
till årsredovisningen anges ett belopp på 
489 000 000 EUR i återstående hyra fram 
till 2039, varav ett högsta belopp på 
465 000 000 EUR för hyresperioden efter 
myndighetens planerade flytt till 
Amsterdam förs upp som en 
ansvarsförbindelse. Parlamentet uppmanar 
med kraft myndigheten och kommissionen 
att göra sitt yttersta för att minimera de 
finansiella, administrativa och operativa 
konsekvenserna av det ogynnsamma 
hyresavtalet och att rapportera till den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
utvecklingen i detta avseende.

25. Europaparlamentet konstaterar att 
revisionsrätten har utfärdat en upplysning 
av särskild betydelse för de två 
Londonbaserade byråerna i fråga om 
Förenade kungarikets beslut att lämna 
unionen. Parlamentet noterar att 
myndighetens säte kommer att flyttas till 
Amsterdam vid ingången av 2019 och att 
myndighetens räkenskaper innehåller 
avsättningar för relaterade kostnader till ett 
belopp på 18 600 000 EUR. Parlamentet 
beklagar att hyresavtalet för myndighetens 
lokaler i London fastställer en hyresperiod 
fram till 2039 utan utträdesklausul. 
Parlamentet beklagar djupt att det i noterna 
till årsredovisningen anges ett belopp på 
489 000 000 EUR i återstående hyra fram 
till 2039, varav ett högsta belopp på 
465 000 000 EUR för hyresperioden efter 
myndighetens planerade flytt till 
Amsterdam förs upp som en 
ansvarsförbindelse. Parlamentet 
konstaterar med oro att förfarandet inte 
följde reglerna för en sund ekonomisk 
förvaltning och beklagar att den lösning 
som föreslagits, att hyra ut myndighetens 
lokaler i London i andra hand, kommer 
att ha ekonomiska konsekvenser åren 
2019–2020. Parlamentet uppmanar med 
kraft myndigheten och kommissionen att 
göra sitt yttersta för att minimera de 
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finansiella, administrativa och operativa 
konsekvenserna av det ogynnsamma 
hyresavtalet och att rapportera till den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
utvecklingen i detta avseende.
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